MEZINÁRODNÍ BEAUTY FESTIVAL
„To be the best for the best“
ONLINE PERMANENTNÍ MAKE-UP
Microblading obočí
Micropigmentace obočí (Vámi zvolenou technikou)
Oční linky - horní víčka (Vámi zvolenou technikou)
Rty (Vámi zvolenou technikou)
POZOR!
Oceňuje se výsledný efekt!
Organizátor soutěže: Mgr. Teresa Czernek
Kontakt pro zasílání přihlášek:
tel.+420 604 200 958
e-mail:teresa.czernek@seznam.cz www.beauty-nails.cz
Soutěž je mezinárodní a zůčastnit se jí mohou zájemci z jakýchkoliv zemí.
Soutěž je rozdělena do kategorie
JUNIOR - kategorie je určena pro začátečníky- max.do 2let praxe v oboru
MASTER - kategorie je určena pro pokročilé – od 2let praxe v oboru
PROFESIONAL -kategorie je určena pro profesionály – pro školitelé a porotce.
Předmětem soutěže bude provedení permanentního make-upu obočí, rtů a očních
linek pomocí zvolené techniky a to microbladingu, nebo micropigmentace a odeslaní
práce k posouzení odbornou porotou.
Podmínkou účasti v soutěži je odeslání:
1. Vyplněné přihlášky e-mailem anebo poštou na adresu organizátora.
2. Kopie diplomu potvrzujícího absolvování kurzu a získání kvalifikace k vykonávání
permanentního make-upu ve zvolené kategorii.
3. Fotografie modelky (bez úpravy ve photoshopu, tedy jakýchkoli retuší) většího
formátu (např. A4), udělanou před provedením PMU zvolenou technikou.
Zaslané fotografie se nebudou po soutěži vracet, přecházejí do vlastnictví
organizátora soutěže.
4. Potvrzení o zaplacení registračního poplatku ve výši 60.- euro, nebo 1600.- Kč za
každou kategorii na učet organizátora (viz.platební info).

Platební info:
Č.Ú. 219094558 / 0300
název účtu CZERNEK TERESA
IBAN CZ33 0300 0000 0002 1909 4558
BIC (SWIFT) CEKOCZPP
typ účtu Běžný devizový účet v EUR
CSOB Ceskoslovenska Obchodni Banka a.s. Radlicka 333/1560
150 57 Praha
Firemni účet v CZK
209637416/0300
Kritéria hodnocení
1.) Zvolení vhodného tvaru permanentního Make-up k typu modelky.
2.) Zvolení odpovídající barvy, k typu modelky
3.) Technika a složitost provedení práce
4.) Čistota práce
5.) Celkový dojem
Odborná porota
Členy poroty vybírá organizátor soutěže a složení poroty je mezinárodní.
Porota hodnotí přihlášené práce do soutěže a její hodnocení je konečné a
nezpochybnitelné.Účastník soutěže dobrovolně přijímá hodnocení poroty i její kritiku.
Soutěžní podmínky
Každý účastník odešle k jedné přihlášce min.4 fotografie ( u obočí i rtů ) a max.6
fotografii u očních linek.
FOTO „PŘED“
foto obličeje modelky - oči otevřené.
foto se shora s přiblížením na místo,na kterým je vykonaný permanentní make
up.
foto s přiblížením na levé otevřené oko. Musí být vidět vnitřní i vnější koutek oka
(u očních linek)
foto s přiblížením na pravé otevřené oko. Musí být vidět vnitřní i vnější koutek oka
(u očních linek)
FOTO „PO“
foto obličeje modelky - oči otevřené.
foto s přiblížením na levé otevřené oko. Musí být vidět vnitřní i vnější koutek oka
(u očních linek)
foto s přiblížením na pravé otevřené oko. Musí být vidět vnitřní i vnější koutek oka
(u očních linek)

OSTATNÍ PODMÍNKY
Vítězi se stávají účastníci s nejvyšším počtem bodů. Vyhlašují se první tři místa v
každé kategorii.
Všichni soutěžící obdrží diplomy za účast. Vítězové jednotlivých kategorií, kteří
obsadili první ,druhé a třetí místa, získají od organizátora soutěže a sponzorů kromě
diplomů a pohárů věcné dárky.
1. Každý účastník soutěže získává diplom o účasti v soutěži, 15% slevu na školení u
sponzorů soutěže a 10% slevu na nákup zboží u sponzorských firem a organizátora
soutěže. Účastníci, kteří obsadí I., II, a III. místo, získávají věcné dary od
organizátora a sponzorů soutěže.
2. Přihlášení k soutěži a zaslání fota modelky je automaticky prohlášením, že osoby
na fotografiích souhlasí s jejich publikováním v rámci reklamy soutěže, a že
poskytující osoba na sebe bere veškerou zodpovědnost za obsah poskytovaného
materiálu. Eventuální připomínky třetích osob nemohou být použity proti
organizátorům soutěže.
3. Osoba, která odešle přihlášku do soutěže, automaticky souhlasí s podmínkami
soutěže a zároveň dává souhlas k použití osobních údajů v souladu s ustanovením o
ochraně osobních dat.
4. Účastník soutěže automaticky dává organizátorovi souhlas k použití fotografií
pořízených v průběhu soutěže v reklamě tištěné i internetové (v souvislostí s
reklamou soutěže).
5. V případě odstoupení ze soutěže se registrační poplatek nevrací.
Souhlasím s podmínkami soutěže.
Datum:_______________
Čitelný podpis: __________________

PŘIHLÁŠKA
MEZINÁRODNÍ BEAUTY FESTIVAL
„To be the best for the best“
ONLINE PERMANENTNÍ MAKE -UP
Jméno a příjmení soutěžícího:_________________________________________
Adresa:___________________________________________________________
E-mail:____________________________________________________________
Telefon:___________________________________________________________
Kategorie: (zvolené zaškrtnout)
1. Permanentní make-up obočí technika microblading
2. Permanentní make-up obočí technika micropigmentace
3. Permanentní make-up oční linky (horní víčka)
4. Permanentní make-up rty
Souhlasím s podmínkami soutěže.
Datum:______________
Čitelný podpis:________

